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תושבים יקרים!
אנו עומדים בפתחה של שנת תשפ"ב, 

שנה חדשה בסימן התחדשות.

הקורונה עדיין לא מרפה ונראה שאנו לומדים לחיות 
הפעילות.  לשנת  העוצמה  במלוא  ונערכים  איתה 

פעילויות הקיץ מראות לנו שדם חדש זורם  
במתנ"ס שלנו. 

זו הזדמנות להודות להנהלת המתנ"ס, ליו"ר רחל שטיינר, לצוות המתנ"ס 
בהובלת יסף זית, צוות המשלב מקצועיות ואנושיות, יודע את העבודה,  

מחויב לה ולקהילה המיוחדת שלנו. 

בכל  האוכלוסייה  לכל  פעילויות,  בחוגים,  השנה  נפגוש  החדשה  הרוח  את 
חתך הגילאים, אירועי תרבות, גיוס מתנדבים, ספורט, מחול  ובצוות שברובו 
הקהילה  חיי  איכות  על  מחשבה  תוך  והנשמה  הלב  כל  את  הנותן  חדש 

התרבות והפנאי שלנו.

אני קורא לכם לעיין, לקרוא, להתרשם ולהרשם לפעילויות המתנ"ס.

בברכה, שי רוזנצווייג
ראש מועצת אלפי מנשה

תושבים יקרים!

לקראת פתיחת שנת החוגים תשפ"ב , ברצוני 
לברך את הצוות בהנהלת יסף זית על העשייה 

העניפה בקיץ למרות ניצני הקורונה המתחדשים. 
חוסנה וייחודה של קהילת אלפי מנשה נמדד 

ביכולת של חבריה לחבור זה לזה, ליצור ביחד 
ולתרום האחד לאחר ידע ויכולות למען צמיחה 

משותפת של הקהילה. המתנ"ס ימשיך לספק מענה רחב לכל בני 
המשפחה בתחום הפנאי, חוגים, תרבות וספורט. חוגים לילדים, נוער, 

בוגרים, פעילויות לגיל הרך, פעילויות ואירועי תרבות, פעילות לגמלאים.
המתנ"ס הוא הזרוע הביצועית של המועצה ופועל מתוך ראייה כוללת של 

צרכי הקהילה. 
בהזדמנות זו, אני מודה לכל העוסקים במלאכה, בראש ובראשונה לראש 

המועצה שי רוזנצוויג,  הרואה במתנ"ס זרוע ביצועית בתחום התרבות 
והקהילה ומייחס חשיבות רבה לתרבות הפנאי, החברה והספורט .

תודה והערכה ליסף  מנהל המתנ"ס המזרים דם חדש, לפעילויות התרבות 
והקהילה לתושבים .

תודה לצוות עובדי המתנ"ס, שיחד עם יסף עמל ויוצר למענכם פעילות 
מגוונת תוך הקפדה על איכות, שירות ומקצועיות.

לכם תושבים יקרים, תודה על שבחרתם לצאת אתנו למסע של חוויות 
משותפות, אני תקווה כי היצע הפעילות המגוונת והמתחדשת של מתנ"ס 

אלפי מנשה ישרת אתכם ויספק לכם פנאי איכותי ומהנה.

רחל שטיינר
יו"ר הנהלת מתנ"ס אלפי מנשה
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אנשי ונשות קהילת אלפי מנשה,
לשנת  הפעילות  חוברת  את  בפניכם  להביא  שמח 
תשפ"ב, הבאה עלינו לטובה. בחוברת תמצאו מגוון 
חוויות  לקהילה,  ופעילות  חוגים  תכניות  של  רחב 

תרבות פנאי והעשרה. 

עולמות התוכן שתגלו כאן, הם פרי יצירתם של צוות 
מדריכי  המקצועיים,  ביה"ס  רכזי  התחומים,  מובילי 

ומפעילי החוגים. להם מגיעה ההערכה וההוקרה על הפקת קשת האפשרויות 
המתמיד  והמאמץ  הרב  העמל  על  התודה  להם  המשפחה.  לכל  החברתיות 

לשיפור איכות ומקצועיות התוכן המובא כאן. אני גאה בכם.

לעשייה  איתכם,  יחד  יוצאים  אנו  החדשה,  השנה  של  בפתחה  יקרה,  קהילה 
חברתית לחיזוק וטיפוח קהילת אלפי מנשה. אנו מבטיחים להתמיד לכל אורך 
ולהתפתח  ללמוד  מיטבי,  שירות  לכם  להעניק  אליכם,  קשובים  להיות  הדרך, 
פעיל  חלק  ולקחת  הקהילתי  למרכז  להצטרף  לכם  קוראים  אנו  למענכם. 

ביצירה ובהובלת הפעילות למען הקהילה. 

שי  המועצה  ולראש  מנשה  אלפי  המקומית  המועצה  להנהגת  אישית  תודה 
וקהילה  והאמון שניתן לנו להוביל שירותי חינוך  והליווי,  רוזנצוויג. על התמיכה 
ולהיות שותפים לעשייה. אני בטוח  היישובי  נעים להיות חלק מהחזון  ביישוב. 
ששותפות איתנה כמו זו, של הנהלת המועצה יחד עם הנהלת המרכז הקהילתי 
והעומדת בראשה הגב' רחל שטיינר, תביא להישגים גבוהים בעלי משמעות וערך. 

בשם צוות והנהלת המרכז הקהילתי, אני מברך את משפחות היישוב 
בברכת שנה טובה ומתוקה. 

יסף זית
מנהל מרכז קהילתי אלפי מנשה

מבצע רישום מוקדם!
יומיים של

מחנה ספורט / 
מחנה מחול 

בחוה"מ סוכות

מתנה!
* לנרשמים עד 31.8.21
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הסעות ומוניות אלפי מנשה

נסיעות לשדה התעופה
טיולים בארץ עם חברים או משפחה
הסעה לחתונה או ליווי של חתן וכלה

24 שעות ביממה

אלי גנון

הסעות אלפי מנשההסעות אלפי מנשה
VIP SERVICEVIP SERVICE

054-4808638054-4808638

נהיגה מקצועית

יחס אישי ואדיב

עמידה בלוחות זמנים



קרוב יותר, חם יותר, מהר יותר

חדש !

סניף צופים

4999* להזמנות

כשר 
מהדרין 

בשר חלק
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תושבים יקרים,
על מנת לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד 

ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלום הבאים:
שנת הפעילות תשפ”ב תחל ב- 1.9.2021 עד 31.7.2022, . 1

למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד פסח ובהתאם ללוח 
החופשות,)למעט חוגי מחול הפועלים עפ”י חופשות משרד 

החינוך(.
החופשות בחגים שבהן אין פעילות )כמפורט בלוח החופשות(, . 2

נכללות בעלות החוג.
פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנים במספר מינימאלי של . 3

משתתפים. המרכז הקהילתי רשאי לסגור חוג, או לחילופין, 
לאחד קבוצות.

אם נרשם משתתף בחוג שלא נפתח, יהיה רשאי לבחור באחד . 4
החוגים האחרים ולשלם לפי מחירו של החוג החדש, או לקבל 

את כספו בחזרה על הפעילות שלא התקיימה.
אי השתתפות בפעילות באופן חלקי או מלא אינה משחררת את . 5

המשתתף מתשלום מלוא מחיר החוג.
מפגש שלא התקיים ע”י המדריך מסיבה כל שהיא , יתקיים ע”י . 6

מדריך מחליף, או יועבר למועד אחר עליו יודיע מדריך החוג. 
לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט . 7

לא להמשיך לא יחויב בגין ההשתתפות, במידה ויבחר להמשיך 
בחוג יחויב באופן מלא. )כולל על שיעור הנסיון(

משפחה החייבת כספים למתנ”ס לא תורשה להירשם . 8
לפעילויות המתנ”ס בשנת תשפ”א עד להסדרת החוב.

הנהלת המתנ”ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא . 9
פוגע בפעילות השוטפת בהתאם לאמנה היישובית.

10.    המתנ”ס שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במערך    
         החוגים/הסדנאות/הפעילויות המוצעים בתוכנית השנתית, 

         בהתאם לצורך. 
       

הנחות:
1. משפחה המשתתפת ב- 4 חוגים ומעלה )כולל חוגי מבוגרים( 

    תזכה להנחה של 10% על החוג החמישי ומעלה )הזול מבניהם(. 
    ההנחה לא תחול על חוגי המוזיקה, סדנאות, תקשורת, קורסים,  
    להקות ייצוגיות, ספורט  ייצוגי ונבחרת, אולם חוגים אלה ייחשבו  

    במניין החוגים לצורך קבלת הנחה.
2.  לקבלת הנחות ניתן לפנות לוועדת הנחות ע”י מילוי טופס בקשה 

     להנחה שניתן להורדה מאתר המתנ”ס או לקבלו במזכירות 
     המתנ”ס. הוועדה פועלת בהתאם לקריטריונים קבועים המופיעים 

     באתר המתנ”ס. יש להגיש את הבקשה בצירוף כל האישורים
     הנדרשים עד לתאריך 1.10.2021. ההנחה תתקבל רק לאחר 

     אישור וועדת הנחות שתתכנס עד סוף אוקטובר 2021. 
     לא ידונו בבקשות אשר יוגשו ללא כל המסמכים הנדרשים 

     או לאחר ה-1.10.2021.

מידע ונהלים
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תשלום במזומן לכל השנה יזכה את המשפחה ב3% הנחה   .3
4.  אין כפל הנחות.

ההנחה תידון רק במידה ותתבצע הרשמה והתשלום     .5
         יבוצע במלואו עד להחלטת ועדת ההנחות.

 ביטול השתתפות:
בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול חוג בכתב 

באתר או במזכירות המתנ”ס. ניתן לשלוח הודעות ביטול באמצעות 
הפקס 09-7925713. במקרה זה יש לוודא קבלתו במתנ”ס. לא יעשו 

ביטולים בטלפון או דרך מדריך החוג. 
ללא הודעה חתומה בכתב, יחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל . 1

דבר.
לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך מדריך החוג. . 2
דמי טיפול לביטול השתתפות בחוג בסך 50 ש”ח למשפחה . 3

ייגבו במועד הביטול. 
ביטול חוג  יתקבל בכתב עד ל- 25 בחודש ויכנס לתוקף החל . 4

מהחודש שאחריו.
מועד אחרון להגשת בקשה לביטול חוג יהיה עד 25.3.2022. . 5

לאחר תאריך זה יהיה ניתן לעבור מחוג לחוג למעט לחוגי 
המחול.

העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש לאחר מילוי . 6
טופס העברה.

אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.. 7
אין החזר שיעורים או כספים בגין היעדרות המשתתף או . 8

השתתפות חלקית )אלא במקרים מיוחדים(. במקרה של 

מחלה או פציעה, יש להמציא אישור רפואי תוך שבועיים מיום 
ההיעדרות ולא יאוחר מסוף אותו חודש ההיעדרות. אישורים 

שלא יגיעו במועדם, לא יתקבלו!
ניתן לבטל שיעורי מוזיקה פרטני 24 שעות מראש. מעבר לכך, . 9

יחויב השיעור במחיר מלא.
התשלום עבור חוג המחול אינו כולל את מופעי סוף השנה.. 10
ביטול השתתפות בליגות, להקות ומגמות יתאפשר עד ה- . 11

.25/12/2021

 קורסים וסדנאות:
על קורסים וסדנאות המתקיימים לפי מספר מפגשים לא חלה הנחה 
כחוג נוסף. התשלום הוא עבור קורס מלא. ניתן לבטל השתתפות עד 

שבועיים לפני פתיחת הקורס/סדנא.

 אופן התשלום:
הרשמה ותשלום בגין החוגים באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע 
והמחאות  בלבד דרך אתר המתנ”ס, או במשרדי המתנ”ס בכל אמצעי 

התשלום הקיימים.  אין אפשרות לתשלום חודש בחודשו במזומן 
 )עצמי(. 

מהשיעור השני על המשתתפים להציג בפני מדריך החוג אישור המעיד 
על הסדר תשלום שנתי. זהו תנאי הכרחי להשתתפות.  יש לדאוג 

לקבלו לאחר הרישום ממזכירות המתנ”ס.
שימו לב: ההרשמה לא תתבצע באופן אוטומטי משנה לשנה, חובה  

להירשם בשנית !
9ט.ל.ח



חג

ערב ראש השנה וראש השנה

ערב יום כיפור ויום כיפור

ערב סוכות וחג סוכות

ערב שמחת תורה ושמחת תורה

חול המועד סוכות

חנוכה

ערב פורים וחג פורים

ערב פסח וחול המועד פסח

ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזכרון לחללי מערכות ישראל

ונפגעי פעולות האיבה

ערב יום העצמאות וחג העצמאות

ל"ג בעומר

ערב חג השבועות וחג השבועות

תאריכים

6-8.9.21

15 - 16.9.21

20 - 21.9.21

27 - 28.9.21

החוגים פועלים כרגיל

החוגים פועלים כרגיל

16-17.3.22

17 - 21.4.22

27.4.22

החוגים פועלים עד השעה 19:00

3.5.22

החוגים פועלים עד השעה 19:00

4 - 5.5.22

החוגים פועלים כרגיל

5.6.22

בערבי חג לא תהיה קבלת קהל •
בית הספר למחול אינו פועל בחופשות הבית ספריות. •

לוח חופשות נהלים בתקופת קורונה:
• בימי קורונה אנו נקפיד על ההנחיות המפורסמות ע”י הרשות 

ומשרדי הממשלה: מילוי הצהרת בריאות לכל משתתף בכל יום 
פעילות, מדידת חום, עטיית מסכה, שמירה על היגיינה ועל מרחק 

בין המשתתפים בחוג וניקיון וחיטוי של המשטחים.  )יש לעקוב 
אחר ההנחיות(

• במידה ותהיה הנחייה נקיים את החוגים בקפסולות.
• במידה ותלמיד מחליט לבטל השתתפותו בחוג, כל עוד החוג 

פועל במתכונתו הרגילה, תנאי הביטול של חוגי המרכז הקהילתי 
המצוינים לעיל במסמך זה  תקפים.

• במידה וכל משתתפי החוג נאלצים לשהות בבידוד, החוג יועבר 
למשתתפים במתכונת זום.  במידה ולא ניתן לקיים את החוג 

במתכונת זום, המרכז הקהילתי ישכלל את מס’ המפגשים שלא 
התקיימו בתום התק’, ויחזיר את המפגשים במהלך השנה/חודש 

יולי.   במידה ולא ניתן להחזיר את המפגשים, המרכז הקהילתי 
יזכה את הלקוחות בהתאם למפגשי החוג שהיו אמורים להתקיים.  
במקרה ומשתתף נכנס לבידוד והחוג ממשיך להתקיים, לא יתקבל 

החזר עבור תקופת הבידוד.
• במידה ויוצאת הנחייה על הקפאת חוגים, החוגים יעברו למתכונת 

זום.  חוג שלא ניתן לקיים אותו במתכונת זום, המרכז הקהילתי 
ישכלל את מס’ מפגשי החוג שלא התקיימו בתום התק’ ויחזיר את 
המפגשים במהלך השנה/חודש יולי.  במידה ולא ניתן להחזיר את 

המפגשים, המרכז הקהילתי יזכה את הלקוחות בהתאם למפגשים 
שהיו אמורים להתקיים.

ט.ל.ח 10



מחמם מים
מים חמים 

כמה שרוצים
מתי שרוצים
ללא הגבלה



מחלקת הספורט מנגישה את הספורט התחרותי והעממי בקהילה ומעודדת 
פעילות ספורטיבית כחלק מאורח חיים פעיל ובריא.

המחלקה פונה לכל התושבים - מפעוט ועד קשיש, חובבנים ומקצוענים
ומזמינה את כולם לקחת חלק בחוגים ובפעילויות הספורט השונות.

חוגי הספורט של מחלקת הספורט במרכז הקהילתי מתאימים לכולם!
הנכם מוזמנים לקחת חלק בפעילויות המגוונות.

מתקני ספורט שונים פזורים ברחבי היישוב - נצלו אותם לבריאותכם!

בין הפעילויות השנתיות שלנו ניתן למצוא את:

ספורט

חוגי ספורט
sport@am.matnasim.co.il    מנהלת תחום הספורט: אושרת זכריה

צעדת 
האביב

רצים 
לזכרם

ימי שיא 
ספורטיביים

אולימפיאדת 
הילדים

טורנירים
ועוד

ועוד...
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ענף לחימה משולבת
מאמנים: עופר דודלזק, נופר אליעזר, שאול ונונו, רום תגר, עומר בן עיון

לחימה משולבת הינה שילוב של קראטה ואגרוף תאילנדי.
המתאמנים בלחימה משולבת רוכשים: משמעת עצמית, 

נחישות, ערכים ויכולת הגנה עצמית ברמה גבוהה!
שלל מרכיבים אלה, בונים ומעצבים את אישיותו של המתאמן.

ימים
א' + ד'
ב' + ה'
א' + ד'
א' + ד'
ב' - ה'
ב' + ה'
ב' + ה'

ג'
ו'

ו'

א' + ד'
א' + ד'

שעות
17:15-18:00
17:00-17:45
18:00-18:45
18:45-19:30
17:45-18:30
18:30-19:30
19:30-21:00

18:30-19:30
14:00-15:00

בתאום עם המאמן

16:00-16:45
16:45-17:30

מחיר

250 ש"ח

ללא עלות 
למשתתפים

85 ש"ח

250 ש"ח

מכון לחימה משולבת

קרווילה בגבעת טל

ט.ל.ח

גיל
כיתה א'
כיתה ב'
כיתה ג'
כיתה ד'

כיתות ה' - ו'
חטיבת ביניים

תיכון + בוגרים

אימוני נבחרת

חגורות שחורות

גבעת טל
כיתות ג' ומעלה

טרום חובה/חובה

180 ש"ח 13אפשרות לאימון של פעם בשבוע



ג'ימבו קיק
מתאים לילדים ולילדות בגילאי גן: טרום חובה וחובה.

ג'ימבוקיק הינו חוג המבוסס על אלמנטים מעולם אומנויות 
הלחימה ובשיתוף מתקני הג'ימבורי והמשחקים.

ג'ימבוקיק עובד על מיומנויות יסוד: חיזוק שרירים והגמשתם, חינוך 
למשמעת, כבוד הדדי, שיפור הריכוז וטיפוח הביטחון העצמי.

ימים
ג'
ג'

שעות
17:00-17:40
17:45-18:25

חדר הג'ימבורי

מחיר

175 ש"ח

גיל
ג'ימבוקיק )4-5(

גן חובה )5-6(

אגרוף/ אגרוף תאילנדי
מתאים לנערים ובוגרים, מכיתה ז' ומעלה

איגרוף תאילנדי אלפי מנשה מזמין אתכם לגלות את הטוב שבכם יחד 
עם קבוצת לוחמים מגובשת וערכית במיוחד - באימוני איגרוף תאילנדי 

ברמה הגבוהה ביותר. האימונים הקשוחים ביותר לאנשים הטובים 
ביותר. 

ימים
ג'
ו'

שעות
19:30-20:45
13:30-14:45

מחיר גיל
אגרוף/ אגרוף תאילנדי

ז' ומעלה, נוער ובוגרים

אגרוף תאילנדי 
למשתתפים

250 ש"ח

110 ש"ח

מכון לחימה משולבת

ט.ל.ח 14



הכנה לגיוס
מאמן - עומר בן עיון

מאמן בלחימה משולבת, בוגר סיירת נח"ל 
כלוחם ומפקד.

תוכנית "הכנה לגיוס" מתאימה לתלמידי תיכון 
מכיתה י' ועד יב'. התוכנית תכלול תכני כושר, 

מסוגלות, ניווט, קרב מגע ועוד. כהכנה לשירות הצבאי
האימונים יתמקדו בימי הסיירות, בגיבושים והמיונים השונים.

ליווי מהתיכון ועד ליחידה!

ימים

א' + ד'

שעות

19:30-21:00

מחיר

280 ש"ח

גיל

כיתות י'-יב'

כושר למבוגרים 
Cross Fitness

מאמן - עומר בן עיון
אימונים פונקציונאלים על דופק גבוה המשלבים 

אלמנטים שונים מעולם הכושר. 
עבודה עם משקולות, שקי איגרוף, חבל קפיצה ועוד. 

תנו לנו להפוך אתכם לגרסא הכי טובה שלכם!

ימים

ב' + ה'

שעות

21:00-22:00

מחיר

260 ש"ח

גיל

גילאי 18 ומעלה

מכון לחימה משולבת

חדש!חדש!

ט.ל.ח

מכון לחימה משולבת וברחבי הישוב
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ענף הג'ודו

אומנות לחימה המחנכת לערכים של כבוד וסולחנות,  הקניית ערכים 
בהיבט המנטאלי והגופני. מועדון הג’ודו באלפי מנשה, הינו המועדון 

הוותיק באזור השומרון  ובכל הארץ. 
הג’ודו מיועד לבנים ובנות החל מגיל 4 ומותאם אישית לכל אחד 

ואחת לפי הצרכים והיכולות, על מנת לפתח את הפוטנציאל הטמון 
בכל  ילד.

בהנהלת: עינת כגן

גיל
כיתות ג' ומעלה

כיתות א' - ב'
גנים

חדש! - גבעת טל
כיתות ג' ומעלה

כיתות א' - ב'
גנים

ימים
ב' + ה'
ב' + ה'

ה'

ו'
ו'
ו'

שעות
16:00-16:45
16:45-17:30
17:30-18:15

12:30-13:15
13:15-14:00
14:00-14:45

250 ש"ח

מחיר

180 ש"ח

גבעת טל - בקרווילה בבית הנוער

אולטימייט פריסבי
מדריך: ניר צפוני

אולטימייט פריסבי הינו ספורט קבוצתי כיף ומאתגר מאוד עם מגוון של 
יכולות אתלטיות.  אולטימייט פריסבי  משלב אלמנטים מתחום הכדורגל, 

הכדורסל והפוטבול האמריקאי, לספורט אחד אלגנטי, תובעני ומרתק.

ימים
ב''
ה'

שעות
17:00-18:30
18:00-19:30

מחיר גיל
כיתות ו'-י'

250 ש"ח

מגרש הכדורגל

חדש!

ט.ל.ח

חדר הג'ודו באולם הפיס
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בית הספר לכדורגל

נעבוד על יסודות הכדורגל, שיטות משחק מגוונות, הקפדה על סדר ומשמעת.
שחקנים מצטיינים יופנו לאגודות באזור.

נצא ונארח משחקים מול קבוצות מהאיזור

בהנהלת: אבי סנדור

גיל
גילאי 4-6

כיתות א'
כיתות ב'

כיתות ג' - ד'
כיתות ה' - ו'
כיתות ז' - ט'

גבעת טל
כיתות ה' - ו'
גן - כיתות ב'
כיתות ג' - ד'

ימים
ג'

א' + ד'
א' + ד'
א' + ד'
א' + ד'
א' + ד'

ב' + ה'
ב' + ה'
ב' + ה'

שעות
17:45-18:30

17:30-18:15
16:45-17:30
18:15-19:00
16:00-16:45
19:00-20:00

16:30-17:15
17:15-18:00
18:45-19:30

180 ש"ח

מחיר

250 ש"ח

250 ש"ח

ערכת כדורגל חובה לכל משתתף הכוללת: תיק, כדור, חליפת אימון - חולצה ומכנס וגרביים
תשלום חד פעמי של 150 ש"ח

מגרש הכדורגל ליד המרכז המסחרי

גבעת טל במיני פיץ'

17ט.ל.ח



בית הספר לכדורסל

פיתוח הכושר הגופני והקואורדינציה, לימוד יסודות הכדורסל וחוקי המשחק, 
עבודת צוות וכבוד ליריב, העצמה אישית וטיפוח המסוגלות והדימוי העצמי, 

משחקי ידידות וטורנירים במהלך השנה.
צוות מאמנים מוסמכים העובדים על פי תוכנית מקצועית.

250 ש"ח

גיל
מיני סל 4-6

כיתות א'
כיתות ב'
כיתות ג'

כיתות ד' טרום ליגה
כיתות ה' - ו' עתודה

ימים
ב' + ה'

ב' + ה'
ב' + ה'
ב' + ה'
ב' + ה'

שעות
17:15-18:00

18:00-18:45
16:15-17:00
15:15-16:15
14:30-15:15

מחיר

250 ש"ח

ענף הספורט המוביל בארץ - כדורסל בנות הגיע לאלפי מנשה.
אנו שמחים להזמין אותך להצטרף לקבוצת הכדורסל שלנו, להתאמן החל 

מיסודות המשחק ולהתחרות במסגרת כדורסל מקצועית ומהנה.
הקו המנחה אותנו הוא בניית מעטפת ספורטיבית, כבוד הדדי ושאיפה 

למצויינות וכמובן הנאה מהדרך. במסגרת האימונים נערוך סדנאות 
פילאטיס, כושר גופני, מחנה כדורסל כולל לינה, יציאה למשחקי נבחרת 

ישראל וליגה אזורית שנתית. 

גיל
כיתות א' - ג'
כיתות ד' - ו'

בנות חטיבה

גבעת טל 
גילאי יסודי

ימים
א' + ד'
א' + ד'

א' + ד'

א' + ד'

שעות
13:30-14:15
14:15-15:00

ימסרו בהמשך

16:00-16:45

250 ש"ח

מחיר

250 ש"ח

250 ש"ח

כדורסל בנות

אולם צופה שרון ובאולם הפיס

ניהול מקצועי: גל גביש       בהנהלת: ברק כהן

חדש!

ט.ל.ח

באולם צופה שרון ובאולם הפיס

18



ט.ל.ח

מועדון הכדורסל - קבוצות הליגה
פותחים את עונת המשחקים ב- 15.8.21 - הספורט המוביל בארץ

השנה יפעלו וישחקו 6 קבוצות במסגרת איגוד הכדורסל:
קט סל בנות - כיתות ד-ו'

קט סל ב' - כיתות ה' בנים
קט סל א' - כיתות ו' בנים

ילדים א' - כיתות ז' - ח' בנים
נערים א' - כיתות ט'-י' בנים

בוגרים ליגה ב'
אנו רואים ערך עליון בפיתוח וקידום השחקנים ברמה המקצועית 

הגבוהה ביותר וכל זאת לצד ערכים ומסגרת חברתית לילדנו.
צוות מקצועי ברובו חדש, מנוסה, רענן ורעב להצלחה

מנהל מקצועי: גל גביש
מאמנים: עומרי וילרפורט, נטע כהן וקובי אלישיב

אמנות לחימה אפרו ברזילאית מיוחדת במינה אשר משלבת בתוכה קצב, 
לחימה, הגנה עצמית, אקרובטיקה והמון שמחת חיים!

הקפוארה מפתחת את כל מרכיבי הכושר הגופני ובעיקר גמישות, זריזות, 
כוח מתפרץ וקואורדינציה ומיועדת לכולם - בנים ובנות מגילאי טרום 

חובה ומעלה.
אמנות לחימה שהומצאה במטרה לברוח אל החופש בה נלמד יחד עם 

תומי לשחק, לנגן, לרקוד, להילחם ולהיות הפוכים כמו קופים.

קפוארה
מדריך: תומי ראם

גיל
ט. חובה - חובה

כיתות א' - ב'
כיתות ג' - ו'
קבוצת נוער

חדש - גבעת טל
כיתות ג' - ו'

טרום חובה - חובה
כיתות א' - ב'

ימים
ב' + ד'

ב' + ד'
ב' + ד'
ב'+ ד'

שעות
17:15-18:00

16:30-17:15
15:30-16:30
18:00-19:30

243 ש"ח

מחיר

243 ש"ח

243 ש"ח

סטודיו חדש

קרווילה בגבעת טל

ימים ושעות
יפורסמו בהמשך
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ענף התעמלות קרקע ומכשירים
בהנהלת: גלית אור

חווית התעמלות שכולה אתגרים והנאה, בעלת ערך רב הכוללת 
התנסות על מגוון רחב של מכשירים: קרקע, קפיצות, ספסלים, 

מקבילים וסולמות.
פיתוח ושיפור מיומנויות מתחום התעמלות המכשירים. פיתוח 

ושיפור כושר גופני על מרכיביו: גמישות, זריזות, מהירות, 
התמצאות במרחב.

גיל
כיתות ג' ומעלה

טרום חובה - חובה
נבחרת בוגרת

כיתות ג' ומעלה
כיתות א' - ב'

נבחרת בוגרת

ימים
א' 
א' 
א' 

ד' 
ד' 
ד'

שעות
16:00-16:45
16:50-17:35
17:35-19:35

16:00-16:45
16:50-17:35
17:35-19:35

מחיר
245 ש"ח

180 ש"ח

180 ש"ח
375 ש"ח

245 ש"ח
180 ש"ח
375 ש"ח

אולם צופה שרון

ט.ל.ח

גילאי הגנים וכיתות א'-ב' מתאמנות פעם 
בשבוע )יום א' ו/או ד'( 

מועדון רכיבה על אופניים
מדריכה: מיכל סלומון, מדריכת רכיבה מוסמכת לאופני הרים. 

רוכבת בכול רחבי הארץ ושאפשר גם בחו"ל ומשתתפת בתחרויות 
רכיבה, מאמינה כי הרכיבה משלבת בין הרוח, האדם והאופניים.

 
בחוג נרכוש כישורי רכיבה מתקדמים לצד העשרה בידע ובחוויות 

שמעבר לרכיבה.
נתחיל מהבסיס, כיצד יושבים נכון על האופניים ואיך מתאימים את 
האופניים אליכם, נמשיך ברכישת טכניקת פידול נכונה שעוזרת לנו 

להנות גם בעליות, נלמד איך מתאימים  הילוכים לרכיבה,
עמידת מוצא, בלימה, פניות, התמודדות עם מכשולים בשטח. 

חדש!
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גיל
גבעת טל

גילאי ד' - ח'

ימים

ב'

שעות

16:30-18:00

גבעת טל

גיל
גילאי ד' - ח'

קבוצת נשים +18

ימים
ד'
ו'

שעות
16:30-18:00

7:30-9:00

פעם בשבוע   פעמיים בשבוע

 180  ש"ח

ישוב וותיק

 250  ש"ח

פעם בשבוע   פעמיים בשבוע

 250  ש"ח 180  ש"ח

המעוניינים בפעמיים בשבוע השיעורים יערכו פעם ביישוב הותיק ופעם בגבעת טל



כדורשת נערות
מאמן: צדוק יעקב

לימוד כל יסודות משחק הכדורשת. מסירות, הנחתות, הטעיות, חילופים, 
חסימות, תנועה על המגרש, קואורדינציה ושיתוף פעולה בין הבנות

גיל
כיתות ז'-ח

כיתה ט'

ימים
א'
ד'
ב'
ד'

שעות
13:00-14:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:15-16:00

מחיר

245 ש"ח

מרכזת: טלי טולדנו

בתוך הטירוף והמחול של להיות אמא, רעיה, עובדת ובת של... ועוד המון 
טייטלים הדורשים תחזוקה מתמדת, תגלי כי גם את יכולה להשתלב 

ולהיות חלק בלתי נפרד מקהילת מאמאנט - ליגת אמהות ארצית 
שהמכנה המשותף להן הוא אהבת האדם, משחקי כדורשת תוך עזרה 

לקהילה, שילוב אימוני ספורט תוך רכישת חברות חדשות.

מאמאנט

אולם הפיס
גיל

נשים צעירות ברוחן
ימים
א' , ג'

שעות
20:30-22:00

מחיר
170 ש"ח

אולם צופה שרון

לפרטים נוספים: טלי טולדנו מצליח: 052-3472434
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ענף התעמלות אמנותית
בהדרכת: נדיה גלוון

התעמלות אמנותית היא תת ענף במסגרת ההתעמלות שבו המתחרות 
מבצעות תרגילים המשלבים תנועות בלט, אקרובטיקה ומחול עם מכשירי יד: 

חישוק, אלות, חבל, סרט או כדור.  
התרגילים מתבצעים בליווי מוזיקה על מזרן מרובע.

הבנות מפתחות כוח ניתור, פיתוח מוטוריקה גסה, קואורדינציה, יציבה נכונה, 
עדינות, חוש קצב ודיוק רב.

גיל
גבעת טל

גילאי ב' ומעלה
גן חובה - כיתות א'

ימים

ג'
ג'

שעות

16:00-17:00
17:00-17:45

קרווילה בגבעת טל

יוגה
בהדרכת: קלאודיו נחמן

יוגה היא מסורת של אימון מעמיק שהתפתחה במשך אלפי שנים 
בהודו, שמכוון לשינוי מעמיק וצמיחה פנימית. בשיעורי היוגה אנו 

שמים דגש על אימון  יוגי שלם, רב עצמה ורב מימדי, אימון של הגוף, 
של הנשימה ושל התודעה. זה אימון שנעשה בתשומת לב ומתוך 

תבונת הגוף והנפש.

חדש!

ימים
א'
ה'

שעות
6:45-7:45

20:30-21:30
פעם בשבוע 180 ש"ח

פעמיים בשבוע 250 ש"ח

עלות

סטודיו מעין

ט.ל.ח

גיל
גילאי ב' ומעלה

גן חובה - כיתות א'

ימים
ה'
ה'

שעות
16:00-17:00
17:00-17:45

פעם בשבוע   פעמיים בשבוע

 180  ש"ח

אולם צופה שרון
 160  ש"ח

 220  ש"ח
 200  ש"ח

פעם בשבוע   פעמיים בשבוע

 180  ש"ח
 160  ש"ח

 220  ש"ח
 200  ש"ח
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המעוניינים בפעמיים בשבוע השיעורים יערכו פעם בצופה שרון ופעם בגבעת טל



מחול אתני
בהדרכת קרן ברקו

מחול אתני- טרייבל פיוז'ן ומחול האלה.
מיזוג תרבויות מחול נשיים מהמזרח והמערב יחד 

מחול המחבר כל אישה לגוף ולנשיות שלה, לרכות ולעוצמה שבה.
לראשונה בישוב!!!

מעט המורות שמלמדות בארץ טרייבל פיוז'ן.
קרן, מביאה אלינו ליישוב ולקהילה לימודי מחול ייחודי וראשון מסוגו . 

כאן קרוב לבית.
אין צורך בניסיון קודם בריקוד מתחילות מהבסיס.

פילאטיס מזרן בשילוב אביזרים
בהדרכת קרן ברקו

לנשים וגברים
דרך הפילאטיס נחזק וגם נשמור על בריאות הגוף ,נעבוד על יציבה נכונה 

ותקינה , סימטרייה של הגוף. הארכת שרירים, איזון  הגוף על יד עבודה על 
מרכז חזק וחיזוק שרירי הליבה. לנוע נכון, לנשום נכון, לחזק נכון

ובכך להפחית כאבים לשקם ולהרגיש טוב עם הגוף.
פילאטיס  -  הכי מדוייק שיש לגוף שלך.

מתחילים מהבסיס - ליווי צמוד.     
ביחד נגיע ליכולות חדשות.

גיל
נשים צעירות ברוחן

ימים
ג'

שעות
20:00-21:00

מחיר
180 ש"ח

סטודיו החדש 

גיל
נשים וגברים

ימים
א'
ג'

שעות
9:15-10:00

19:00-19:45

מחיר
פעם בשבוע 180 ש"ח

פעמיים בשבוע 250 ש"ח

סטודיו מעין

חדש!חדש!
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Fit Club
הבית החדש שלכם לאימונים

ציוד חדש!!!   סטודיו מושקע!!!  
 ומדריכות מקצועניות!!!

אימוני hit ואימוני שריפת השומנים שלנו עובדים על הלב, מחזקים 
ומחטבים שריר ומביאים אתכם לתוצאות מטורפות בזמן קצר!!!!

נשלב בתוכם אימון kickbox שורף אש,
אימוני trx מטורפים,

אימוני gliding אימון דיסקיות מחטב בטירוףףף,
משקולות גומיות וכל מה שצריך כדי להראות 

ולהרגיש פצצה!!!!
אימוני המתיחות וה core עובדים על השרירים 
העמוקים, על היציבה ומאימון לאימון תרגישו 
בהבדל - גמישות וארוכות יותר, זקופות יותר 

וחזקות הרבה יותר

מחיר לחודש

250 ₪ בלבד

יום ו'יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'
7:45-8:30

דורית
שריפת שומנים 

משולב

8:30-9:15
דורית

שריפת שומנים 
משולב

20:15-21:00
אביבית

אימון מחזורי

19:45-20:30
דורית

שריפת שומנים 
משולב

8:00-8:45
אביבית
TRX

9:00-9:45
דורית

שריפת שומנים 
משולב

8:00-8:45
אביבית

HIT

20:15-21:00
אביבית

עיצוב וחיטוב

7:45-8:30
דורית

שריפת שומנים 
משולב

8:30-9:15
אביבית

HIT

19:45-20:30
דורית

שריפת שומנים 
משולב

8:00-8:45
אביבית

HIT

18:15-19:00
אביבית

עיצוב וחיטוב

9:00-9:45
דורית

שריפת שומנים 
משולב

8:00-8:45
אביבית

HIT

אימונים בסטודיו ממוזג 

ובמגרש המקורה

פיט קלאב

אביבית
סונט

דורית
ביטון

* ברכישת מנוי שנתי
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מזון וציוד לחיות מחמד
09-8613857

לא צריך להיות גאון כדי לדעת
מזון לבעלי חיים קונים כאן!

24/7 שרות 

050-5800308



מנהלת תחום מחול: עידן גמליאל  

"הגוף אומר מה שמילים אינן יכולות לומר" )מרתה גרהם(

על בית הספר למחול 
בית הספר למחול הינו תוצר של שיתוף פעולה בין מחלקת החינוך 
ומתנ"ס אלפי מנשה, מגמת המחול, חטה"ב "חצב", בתיה"ס היסודיים 
"צופה שרון" ו"נופי החורש", וגני הילדים, כולם תחת קורת גג אחת: 

המרכז הקהילתי אלפי מנשה. 

למאות  ומכילה,  משמעותית  מסגרת  להוות  גאה  למחול  ביה"ס 
תלמידים אשר אוהבים ונהנים ללמוד, להתנסות ולחוות מחול. 

ספר  כבית  לו  ומחוצה  ביישוב  המוכר  מוסד  הינו  למחול  ביה"ס 
ללימודי מחול ברמה הגבוהה ביותר, אשר מושך אליו תלמידים רבים 
בהוראת  תארים  ובעלי  להקות  יוצאי  והיוצרים,  המורים  מיטב  ואת 

מחול אשר מגיעים מכל רחבי הארץ.

ביה"ס למחול מקנה לתלמידיו את הכלים ואת היסודות של המחול 
נפרד  בלתי  חלק  היא  כשההנאה  ומקצועי,  רציני  באופן  לסוגיו 

מהלימוד עצמו.

* פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימלי של נרשמים.
* מספר המקומות בכל חוג מוגבל ומשתנה מחוג לחוג, בהתאם לכך  

   גם איחוד קבוצות.
* ניתן להגיע לשיעור נסיון בכל שיעורי המחול הקיימים במערכת 

   )מלבד שיעורי המגמה והלהקות(.

ביה"ס למחול - לרקוד ובגדול
mahol.am@matnasim.co.il
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קומפוזיציה
שיעור שבסופו כל רקדן יוצא עם תוצר משלו. 

הקומפוזיציה היא תוצר היחסים בין אובייקט לבין מסגרת היצירה 
האמנותית, וכן בין האובייקטים השונים בתוך היצירה. הקומפוזיציה היא 
אמצעי מבע דומיננטי בכל תחומי האמנות החזותיים, במוזיקה, בקולנוע 

ובאמנויות הבמה. 
שיעור הקומפוזיציה מלווה בכלים להתמודד עם יצירה אישית והבעה 

פנימית גדולה.

היפ הופ
סגנון מחול שמקורו בתרבות הרחוב.

השיעור מקנה שליטה מוחלטת בחלקי הגוף השונים, פיתוח השמיעה 
המוזיקלית והקצבית, כושר, עבודה על שרירי הגוף ופיתוח רמת 

הקואורדינציה, תוך הבעה אישית ומוסיקה סוחפת.

אקרודאנס
סגנון מחול המשלב את טכניקות המחול השונות כגון: מחול מודרני, ג'אז, 
בלט קלאסי ועוד, עם הווירטואוזיות של אלמנטים אקרובטיים מורכבים. 

הסגנון משפר את הקואורדינציה, זריזות התנועה ושיווי המשקל. לסגנון יש 
אופי מאד אתלטי הנטמע בכוריאוגרפיה ייחודית המשלבת את האקרובטיקה 

עם המחול.

ברייקדאנס
סגנון ריקוד אקרובטי המהווה את אחד מיסודות תרבות ההיפ-הופ. הריקוד 
מאופיין בתנועות קטועות וחדות משולבות בתנועות גליות זורמות וכמו כן 
אקרובטיקת רצפה. הסגנון הושפע מהקפואירה ותנועות ברייקדאנס רבות 

לקוחות מתרגילי האקרובטיקה של הקפואירה.

תחומי המחול - ילדים ונוער
מחול לגיל הרך וכיתות א'

הכרות עם אברי הגוף, יכולותיהם ופיתוחם.
הקנייה ושיפור מיומנויות מוטוריות וקואורדינציה, תוך הקשבה למוסיקה 
וקצב.  לימוד תרגילי בסיס ומושגי יסוד, תוך כדי משחקי מחול והפעלת 
הדמיון. תורם להתפתחות הדמיון, היצירה והחשיבה תוך פיתוח היכולת 

התנועתית, המוסיקאלית והיצירתית. 
משלב יסודות ואלמנטים מהבלט הקלאסי לצד מחול יצירתי.

בלט קלאסי
סגנון מחול אשר נולד בשלהי ימי הביניים ומהווה בסיס לכל טכניקות המחול 

השונות. הבלט הקלאסי דורש ביצועים מדויקים לגבי עמידתו ותנועתו של 
הרקדן ובכך תורם לחיזוקו ולשליטה בגופו. טכניקה זו הכרחית למי שעשוי 

למצוא עצמו במסלול המקצועי וחשיבותה רבה גם לסגנונות השונים.

מחול מודרני
סגנון מחול בעל אפשרויות תנועתיות חדשות, שימוש בגו, ביטוי אישי  

וכוריאוגרפיה המבטאת את התחושות והרגשות של הכוריאוגרף ובהמשך 
של הרקדנים.

בטכניקה זו קיים דגש על מגוון רחב של אפשרויות תנועה וזרימה, תוך 
שימוש נרחב ברצפה ובמשקל הגוף.

ג'אז
מקורו של הג'אז בדומה למוסיקת הג'אז, הגיע ע"י אמריקאים ממוצא 
אפריקני. סגנון הג'אז משלב את טכניקת המודרני עם שירים קצביים
 ועכשוויים ומפתח את הקואורדינציה והמוסיקליות אצל התלמידים, 

27כל זאת תוך דגש על דיוק ואחידות קבוצתית.



צוות ההוראה:
עידן גמליאל

מנהלת ביה"ס למחול וראש תחום המחול באלפי מנשה, 
בעלת תואר ראשון בהוראת מחול.

מורה לג'אז מודרני.

ירדן ווינשטיין
מורה למחול לגיל הרך וכיתות א'.

סטודנטית לתואר ראשון בהוראת מחול, מכללת סמינר הקיבוצים
בוגרת מגמת המחול בתיכון "רמות-חפר"  ובית הספר לאומנויות הבמה 

"הבוסתן".

צוף גורן
בעלת תואר ראשון למוסיקה ומחול מטעם האקדמיה בירושלים

סטודנטית לתואר שני בכוריאוגרפיה
העלתה עבודות מחול עצמאיות במסגרות מחול מקצועיות.

נועה ברומפמן 
מורה למודרני למגמת המחול ולהקת פנים וגוף

בוגרת להקת "פנים וגוף" ומגמת המחול "הרצוג" כפר סבא, שירתה בצה"ל 
כרקדנית מצטיינת. רקדה כמתלמדת בלהקת "הקיבוצית" הצעירה.

אלה חרדון
מורה לקומפוזיציה למגמת המחול רקדנית ויוצרת, בעלת תואר ראשון 

B.ED.DANCE  ותעודת הוראה במכללת סמינר הקיבוצים.
במסגרת הלימודים עבדה עם מגוון כוריאוגרפים

בוגרת מגמת המחול "בן צבי" בקריית אונו.
 

ג'וליה שחר 
מורה להיפ הופ לכיתות ג'-י"ב

רקדנית, וכוריאוגרפית בינלאומית של אמנים מהשורה הראשונה
כגון: סטטיק ובן-אל, משה פרץ, אייל גולן וכו'

רקדנית בלהקת שקטק ומייצגת את ישראל בתחום הלטיני וההיפ הופ  
ברחבי העולם.

ירדן פרש
מורה לאקרודאנס לכיתות ד'-י"ב

סטודנטית לתואר בהוראה במחול בסמינר הקיבוצים
בוגרת מגמת המחול "התיכון לאומנויות" בירושלים

הופיעה במסגרות שונות ברחבי הארץ.

לאון קרביץ
מאמן ברייקדאנס לכיתות ג'-י"ב  

ממקימי קבוצת "ריפלקשן" 
חבר לשעבר בקבוצות "אריות ציון" ו"רפיוג'יז" 

ייצוג בתחרויות מקומיות ובינלאומיות.
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מגן עד כיתה א'  מחול לגיל הרך

גיל
טרום חובה - צעדים קטנים 

בתנועה וקצב 
גן חובה - קדם מחול

כיתה א' - רקדניות קטנות

ימים
ג'

ג'
ג'

שעות
16:45-17:30

17:30-18:15
18:15-19:00

מחיר

180 ש"ח

תלבושת: בגד גוף ורוד בייבי, חצי שרוול )ללא חצאית(, גרביון או טייץ
בצבע ורוד. נעלי בלט ורודות ושיער אסוף 

רכישה מרוכזת ע"י ביה"ס למחול

* ילד/ה מתחת לגיל 4 יוכלו להשתתף בשיעור על פי החלטת המורה בלבד.

סטודיו מעין

ברייקדאנס   
תחום

לכל הגילאים
ימים

ד'
שעות

18:15-19:00

סטודיו מעין

ט.ל.ח

תחום
לכל הגילאים

ימים
ד'

שעות
17:15-18:00

קרווילה גבעת טל
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מחול לכל - כיתות ב' - ו'
צוות המורים והסגנונות:

בלט קלאסי: צופית גורן
אקרודאנס: ירדן פרש

היפ הופ: ג'וליה שחר                      
ברייקדאנס: לאון קרביץ

ג'אז-מודרני ולהקה צעירה: עידן גמליאל

המסלול המקצועי הינו חוג של פעמיים בשבוע. ניתן להגיע לשיעור בודד, אך לא מומלץ. 
שימו לב: אין התחייבות מי מהמורות תלמד ריקוד למופע סוף השנה. על מנת להופיע 

יש לקחת חלק בשיעור הרלוונטי החל מחודש פברואר עד יוני )כולל(.

מחול כיתות ג' 
תחום

בלט קלאסי +
ג'אז מודרני  

היפ הופ

ימים
ב' + ד'

ג'

שעות
17:15-18:15

16:45-17:45

מסלול 
מקצועי

תחום
בלט קלאסי +

ג'אז מודרני  

ימים
ב'+ד'

שעות
17:15-18:15  

מסלול 
מקצועי

מחול כיתות ב'

סטודיו מעין

סטודיו מעין וסטודיו החדש

מחול כיתות ד' 
תחום

בלט קלאסי +
ג'אז מודרני
היפ הופ ד'
אקרודאנס

ימים
ב' 
 ד'
ב'
ד'

שעות
16:00-17:00 

17:15-18:15
17:45-18:45

מסלול 
מקצועי

סטודיו מעין, סטודיו החדש וסטודיו אלמוג

מחיר התוכנית:
מחיר שיעור בודד 
מסלול מקצועי -  

2 שעורים
מחיר שיעור נוסף

לרקדני המסלול
להקה צעירה

295 ש"ח

105 ש"ח

175 ש"ח

205 ש"ח

המחיר כולל העשרה

להקה צעירה כיתות ה'-ו' - מותנה באודישן בשיעור הראשון של השנה וחובה 
בהשתתפות במסלול המקצועי: בלט קלאסי ואקרודאנס
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מחול כיתות ה' 
תחום

בלט קלאסי +
אקרודנאנס

היפ הופ ה'
להקה צעירה

ימים
ב'
ד'
ב'
ד'

שעות
14:00-15:00
16:30-17:45
15:15-16:15
14:45-16:00

מסלול 
מקצועי

בהיפ-הופ - החלוקה לקבוצות היא עפ"י שיקול דעתה של 
המורה בלבד, ו/או אילוצי המערכת.

סטודיו מעין וסטודיו אלמוג

מחול כיתות ו' 
תחום

בלט קלאסי +
אקרודנאנס

היפ הופ
להקה צעירה

ימים
ב'
ד'
ב'
ד'

שעות
15:00-16:00
16:30-17:45
16:15-17:15
14:45-16:00

מסלול 
מקצועי

סטודיו מעין וסטודיו אלמוג

מחיר התוכנית:
מחיר שיעור בודד 
מסלול מקצועי -  

2 שעורים
מחיר שיעור נוסף

לרקדני המסלול
להקה צעירה

295 ש"ח

105 ש"ח

175 ש"ח

205 ש"ח
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מחול חטיבה   ז' - ח' - ט'
בשיתוף מגמת המחול בחטיבת הביניים "חצב" 

מחול כתחום התמחות- מסלול מקצועי / מסלול פתוח- שיעורים לפי בחירה
מגמת המחול פועלת לפי תוכנית הלימודים של משרד החינוך ונמצאת בפיקוח והדרכה צמודים של הפיקוח על המחול. 

רמת הריקוד במגמה גבוהה מאד והיא נחשבת מהטובות בארץ בחטיבות הביניים. תלמידות המגמה מופיעות באירועים רבים ביישוב ומחוצה לו, 
יוצאות לימי מחול ארציים, צופות במופעים רבים ומשתתפות בפרויקטים גדולים וארציים.

רכזת המגמה: עידן גמליאל, מנהלת ביה"ס למחול וראש תחום המחול באלפי מנשה, בעלת תואר ראשון בהוראת מחול.

תחום
בלט קלאסי

מודרני עכשווי
קומפוזיציה

ג'אז
היפ הופ

אקרודאנס
פוינט  מתחילות/מתקדמות

שעות
75/90 ד' * 2 בשבוע
75/90 ד' * 2 בשבוע
90 דק * 1 בשבוע
60 דק * 1 בשבוע
60 דק * 1 בשבוע

75/90 ד' * 2 בשבוע
30 דק * 1 בשבוע

ימים
א'+ה'

ה'
א'
ג'

שכבת ז'-ח' - ימי ג'
שכבת ט' - ימי ב'

ד'
א'

מחיר התוכנית:
מסלול מגמה

שיעור נוסף לרקדני המסלול
מחיר שיעור בודד  

510 ש"ח

105 ש"ח

המחיר כולל העשרה

בעלות משתנה

* ניתן לבחור שיעור אחד או יותר ממגוון השיעורים בעלות משתנה לפי שיעור.
* כל הפרטים ינתנו בהמשך, בהתאם למערכת השעות של בתי הספר.

* היפ הופ - שיעור בחירה לתלמידות המגמה - כרוך בתשלום נוסף .
* אקרודאנס - שיעור בחירה לתלמידות המגמה - כרוך בתשלום נוסף.
* פוינט - שיעור בחירה ובהתאם להחלטת המורה - כרוך בתשלום נוסף.
* יציאה לתחרויות - תהיה כרוכה בעלות נוספת. פרטים בהמשך.

* מגמה ח'/ט' - מחיר המסלול כולל סדנת רפרטואר אחת בלבד. ניתן להוסיף סדנה נוספת בעלות של  
   60 ש"ח לחודש למחצית  )סה"כ 300 ש"ח(.
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מחול תיכון   י' - יב'
להקת המחול הייצוגית "פנים וגוף" 

מחול כתחום התמקצעות- מסלול מקצועי / מסלול פתוח- שיעורים לפי בחירה

ללהקה סגנון ריקוד ייחודי עם דגש על טכניקה, כוח, ריקודיות ומעוף. הלהקה הינה אבן שואבת בישוב אלפי מנשה. היא פותחת את עולם המחול על סגנונותיו 
השונים בפני כלל התושבים. רקדני הלהקה לוקחים חלק באירועים רבים בישוב ומחוצה לו. חלק גדול מן הרקדניות הינם חלק מרכזי במגמות המחול בתיכונים 

שכנים, ובולטות ברמתן, ביכולת היצירה שלהן ובמשמעת למחול.
מנהלת אמנותית: עידן גמליאל, מנהלת ביה"ס למחול וראש תחום המחול באלפי מנשה, בעלת תואר ראשון בהוראת מחול.

כוריאוגרפים ומורים נוספים: נועה ברומפמן, ג'וליה שחר, ירדן פרש ומורים אורחים נוספים.

תחום
בלט קלאסי

היפ הופ
ג'אז להקה

מודרני עכשווי
פוינט בוגרות*

אקרודנאס
סדנת כוריאוגרף/ רפרטואר

ימים
א'+ה'

ב'
ג'
ה'
א'
ד'
ג'

* ניתן לבחור שיעור אחד או יותר ממגוון השיעורים בעלות משתנה לפי שיעור.
* פרטים נוספים ינתנו בהמשך, בהתאם למערכת השעות של בתי הספר.

* היפ הופ - שיעור בחירה לתלמידות המגמה - כרוך בתשלום נוסף.
* אקרודאנס - שיעור בחירה לתלמידות המגמה - כרוך בתשלום נוסף.
* פוינט - שיעור בחירה ובהתאם להחלטת המורה - כרוך בתשלום נוסף.
* יציאה לתחרויות - תהיה כרוכה בעלות נוספת. פרטים בהמשך.

מחיר התוכנית:
מסלול להקה

שיעור נוסף לרקדני המסלול
מחיר שיעור בודד  

625 ש"ח

105 ש"ח

המחיר כולל העשרה

בעלות משתנה

מחול נשים
מדריכה: עידן גמליאל

לגילאי +18 ולנשים
מיועד למי שכבר רקדה ולמי שמעולם לא...

הסטודיו מחכה לכן

תחום
ג'אז מודרני

ימים
ד'

שעות
20:00-21:30

ניתן לרכוש כרטיסיה בעלות 250 ש"ח ל-5 שעורים

סטודיו אלמוג

מחיר
180 ש"ח לפעם בשבוע
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09-7667920 טלפון: 
050-2571941  ,050-5571941 ניד: 

ם ו ל ש
שרותי שאיבה

שחרור סתימות בכל סוגי הצנרת
עבודות אינסטלציה

שאיבת ביוב
ניקוי צנרת ואחזקה

שטיפת קו ביוב בלחץ מים
שאיבת מים ממקלטים

שאיבת אגני חימצון
ניקוי שורשים מקווי ביוב בלחץ מים 

עובד בשרות המועצה



הדרכה: "ד"ר לגו בע"מ"  

רוצים לבנות ספינת פיראטים? להכין גלידה עם מערבל שבניתם 
בעצמכם מלגו? ולערוך מרוץ מכוניות מגניב עם החברים שלכם? או אולי 

לשחק בלייזר צ'אלנג' בשיעור בו נלמד על קרני האור? לעשות קרבות 
רובוטים בשלט רחוק, ולהפעיל מה שבניתם ע"י תוכנת מחשב?

חוג המתאים לילדים סקרנים וחכמים האוהבים לבנות, להמציא ולשכלל 
ולמתעניינים בעולם המדע, ההנדסה, הטכנולוגיה וההייטק.

בחוג נלמד ונבין איך פועלים כלים ומכונות אותם כולנו מכירים מחיי 
היום-יום !

בכל שיעור תבנו בעצמכם דגם אחר מלגו הנדסי ותשכללו אותו !

בחוג שלנו תשפרו את היכולות שלכם לבנות, ליצור ולשכלל בלגו !

עוד הפתעות רבות וכיפיות מחכות לכם בחוג במהלך השנה !

הייטק, לגו ורובוטיקה

גיל
כיתות א' - ג'

ימים
ב'

שעות
16:30-17:30

מחיר

195 ש"ח

גיל
כיתות א' - ג'

ימים
ב'

שעות
17:45-18:45

מחיר
195 ש"ח

כיתה בחטיבת חצב - כניסה דרך המתנ"ס קומה ב'

חוגי העשרה
מנהלת תחום תרבות: 

מלי סרוסי פאר
tarbut.am@matnasim.co.il

גבעת טל בבית ספר נופי החורש
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חוג פיסול בקרמיקה לילדים

מפגש מהנה וחוויתי שבו ניצור כלים שימושיים ונפסל פסלים מחימר, 
העבודות יעברו זיגוג )גלזורות מיוחדות( ושריפה בתנור בחום גבוה 

)מיוחד לחימר(.
החוג מועבר באוירה נעימה ויחס אישי.

גיל
כיתות א'-ג'

כיתות ד' ומעלה

ימים
ג'
ג'

שעות
17:00-18:00
15:45-16:45

מחיר

230 ש"ח

תוספת של 35 ש"ח בחודש עבור חומרים

מדריכה: גלית אור, עוסקת בחימר שנים רבות.   

קרמיקה למבוגרים
מדריכה: גלית אור, עוסקת בחימר שנים רבות.   

בואו לגלות חוויה נפלאה שבה גוש של בוץ הופך ליצירה 
אומנותית / שימושית. מגוון רחב של חומרים וכלים ברמה גבוהה, 

גלזורות מיוחדות, ושריפה בתנור בחום גבוה )מיוחד לחימר(.
החוג מועבר בקבוצות קטנות  באווירה אינטימית ויחס אישי.

ימים
ג'
ד'

שעות
20:00-22:00
9:00-11:00

מחיר

400 ש"ח

תוספת של 60 ש"ח בחודש עבור חומרים

אומנות שימושית

חוג אמנות בו הילדים יוצרים ממגוון חומרים )טבעיים, סינטטיים, 
ממוחזרים(, מתנסים בהיכרות עם חומרים מגוונים וטקסטורות שונות. 
תהליך היצירה בקרב ילדים צעירים תורם רבות להתפתחותם. היצירה 

מאפשרת להם מקום לביטוי.

מדריכה: מייזי דורון

גיל
חט"צ - כיתה א'

כיתות ב'-ד'

ימים
ד'
ד'

שעות
17:00-18:00
16:00-17:00

מחיר

150 ש"ח

תוספת של 20 ש"ח בחודש עבור חומרים
בית הספר נופי החורש

מתנ"ס בחדר אומנות

ערב
בוקר

מתנ"ס בחדר אומנות

חדש!חדש!

חדש!
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טיסנאות ותעופה

חוג הטיסנאות מאפיין יכולות טכניות גבוהות אשר תורמות לפיתוח 
מיומנויות חשובות כגון: כושר וריכוז, דיוק, שיפור המוטוריקה הקלה 

והקואורדינציה. המשתתפים יבנו טיסני מקלע, טיסני פרופלור, מסוק 
מרחף, טיסן ממונע חשמלי, דגם של מטוס הקרב הטוב בעולם, צנחן, 

טיל שטס על לחץ אויר ומים, ועוד.
ולפרוייקט הסיום: בניית רחפן ממונע בשלט רחוק-לימוד שיטת 

הרכבה תפעול והטסה, תרגילי שליטה אורנטציה, אוירובוטיקה ועוד

חברת ממריאים

גיל
כיתות א' - ב'
כיתות ג' - ד'

ימים ושעות
ימסרו בהמשך

מחיר

190 ש"ח

טכנו טריק - פיזיקאי נולד

קורס טכנולוגי חדשני המשלב לימוד תיאורטי בנושאי חוקי הפיזיקה, 
ההנדסה והמכניקה. בניית מודלים ייחודיים בתחום הרובוטיקה כגון: 

דרקון, מטיס טיסנים מנייר, רובוט מהלך, דגמים מהמצאותיו של 
לאונרדו דה וינצ'י: מכונית מונעת, משגרים, מנופים, טנק מונע ועוד.
הקורס משפר את יכולות החשיבה, תורם רבות לפיתוח המוטוריקה 

העדינה ומקרב את הילדים לתחומי עניין טכנולוגיים מגוונים.
בסיום כל דגם נשלח פעילות משפחתית משותפת הורים וילדים 

המעוררת סקרנות אצל הילדים ורצון ללמוד.

חברת ממריאים

גיל
כיתות א'-ב' 
כיתות ג' - ד'

ימים
א'
א'

שעות
17:00-18:00
18:00-19:00

מחיר

190 ש"ח

תוספת של 385 ש"ח ב-3 תשלומים
)במקרה של עזיבת החוג, יוחזר החלק היחסי(

       כיתה בחטיבת חצב - כניסה דרך המתנ"ס קומה ב'

תוספת של 385 ש"ח ב-3 תשלומים
)במקרה של עזיבת החוג, יוחזר החלק היחסי(

       כיתה בחטיבת חצב - כניסה דרך המתנ"ס קומה ב'

חדש!חדש!
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חוג אנגלית מדוברת

שיטת לימוד המסייעת לקלוט את השפה בצורה חוויתית מתוך משחק, 
עם עט שסורק ומדבר בקול אנושי.

העט עובר על טקסטים וקורא-אומד משפטים ושירים באנגלית.
העט מהווה חלק מערכה שכוללת 12 חוברות צבעוניות המכילות

 44 נושאים מעולמם של הילדים.

גן-א', כיתה ב'-ג'
קירוב התלמידים לשפה האנגלית בדרך ידידותית המדמה קליטת שפה 

כשפת אם שלא ע"י תרגום, בצורה חוויתית  

גיל
גן - א'

כיתות ב'-ג'

ימים
ד'
ד'

שעות
17:30-18:15
16:45-17:30

מחיר

240 ש"ח

English Time
חדרי בריחה לתלמידי יסודי

חוג חוויתי בנושאים מדעיים כמו מתמטיקה, פיזיקה בספורט חוקי 
פיזיקה, במתכונת חדר בריחה תוך משחק בדרך מהנה ומאתגרת, תוך 
כדי עבודת צוות משותפת בחדר הבריחה, פיתרון של חידות במסגרת 

עבודת צוות מאפשרת קשר בין מרכיבים שונים בחדר ומאתגרת, 
חשיבה מחוץ לקופסה ומשופע באתגרים. הגעה לפשרה גם כשיש 

חילוקי דעות.
נושאי החוג: חלל-התיישבות על מאדים, פיזיקה בספורט, 

מתמטיקה בטבע.

חברת כפל

גיל
כיתות ב' - ג'
כיתות ד' - ו'

ימים
ד'
ד'

שעות
15:45-16:30
15:00-15:45

מחיר
240 ש"ח

כיתה בחטיבת חצב - כניסה דרך המתנ"ס קומה ב'

גבעת טל - בבית הספר נופי החורש

גיל
גן - א'

כיתות ב'-ג'

ימים
ה'
ה'

שעות
17:00-17:45
17:45-18:30

מחיר

240 ש"ח

חדש!חדש!

כיתה בחטיבת חצב - כניסה דרך המתנ"ס קומה ב'
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אנימציה דיגיטלית

 כותב ומעביר במהלך שנים רבות מערכים ושיעורים לחוגים וסדנאות  
בתחום המחשבים באופן המותאם לילדים בשפה פשוטה ומותאמת 
עם שימוש בדוגמאות מחיי היום יום שלהם וממצבים שונים בחיים. 

  
אנימציה היא צבעונית וכיפית   וילדים בקלות מתחברים אליה.   

 הילדים ילמדו ליצור אנימציה בכוחות עצמם על המחשב. נחבוש את  
הכובעים של תפקידים שונים בתהליך וניצור. נלמד טכניקות חשובות 

לאנימציה בכלל ולאנימציה דיגיטלית בפרט. 

מדריך: שחר פת גזית

בניית משחקי מחשב

 משחקי מחשב הינו דבר שמעסיק מאוד את הילדים, זה נחמד לשחק  
ויותר נחמד ליצור את המשחקים שלנו. להבין את מאחורי הקלעים של 

העולם הזה ואת העקרונות החשובים שמלווים אותנו בשפות מחשב 
שונות. דרך בניית משחקי מחשב שונים. במהלך השנה נתקדם ונרחיב 

את הידע בעולם התכנות וכך גם האופציות שלנו יגדלו .

גיל
כיתות א' - ג'

ימים
ה'

שעות
17:00-18:00

מחיר
195 ש"ח

כיתה בחטיבת חצב - כניסה דרך המתנ"ס קומה ב'

מדריך: שחר פת גזית

גיל
כיתות ב' - ד'

ימים
ה'

שעות
18:00-19:00

מחיר
195 ש"ח

כיתה בחטיבת חצב - כניסה דרך המתנ"ס קומה ב'

אנימציה דיגיטלית

חדש!חדש!
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בעולם שבו המדיה שולטת, והמון מסרים מועברים דרך הוידאו, הצורך 
להתמצא בתחום ה "מדיה" גובר ורלוונטי יותר משנה לשנה. אנו בבית 

הספר לתקשורת של מרכז "אלפי מדיה" נמצאים כאן בכדי ללמד ולתמוך 
בהתפתחותך בתחום מרתק וחשוב זה. מרכז "אלפי מדיה" פותח גם השנה 
את שעריו ומציע קורסים וסדנאות חדשים לקהל הרחב בתחום הטלוויזיה 

והקולנוע. אצלנו תוכלו לרכוש את הידע המעשי והכלים המקצועיים במטרה 
לתעד, ליצור ולהיות מעורבים ומשפיעים בקהילה. הסדנאות במרכז "אלפי 

מדיה" מאפשרות כלי ביטוי עבור כל אחת ואחד.
לכל אחד יש סיפור, ואנחנו נעזור לכם לספר אותו.

עושים טלוויזיה וקולנוע – קורס עיוני ומעשי
מי לא אוהב סרטים? מי לא רואה חדשות?

בסדנא זו נלמד את יסודות התקשורת והקולנוע ונתרגל באופן מעשי על ידי 
צילומי אולפן ושטח.

בסדנא תלמדו:
יסודות התקשורת, השפה הקולנועית, יסודות התאורה וצילום וידאו, סאונד, 

ועריכה. הפקת כתבות ומגזינים, צילום סרטים עלילתיים, תיעודיים, צילום 
תוכניות אולפן ועוד. השידורים והתוכן המופק במרכז "אלפי מדיה" משודר 

.HOT ו yes  בערוץ 98 ב

גיל
נוער רמה 1
נוער רמה 2

מבוגרים

מחירשעותימים

16:00-17:30
17:30-19:00
20:00-21:30

220 ש"ח
ב'
ב'
ב'

ביה"ס למדיה
וקולנוע
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תקשורת וקולנוע - קורס עריכת וידאו
בקורס זה נלמד לערוך באמצעות תוכנת Premiere Pro מבית "אדובי" 

התוכנה המובילה כיום בתחום עריכת הוידאו המקצועית בהפקות 
השונות בטלוויזיה ובקולנוע. 

בואו ללמוד לערוך סרטי וידאו, למזג בין קטעי וידאו שונים, להוסיף  
כותרות,  טקסטים ואנימציות, עבודה עם מספר ערוצים בעריכת וידאו, 
יסודות עריכה עלילתית, פילטרים ועיבוד תמונות וידאו, עריכת פסקול, 

כלים לעיבוד קול בסרט וידאו. אפשרות לעריכת פרויקט אישי בגמר  
הקורס.

ישנה אפשרות להמשיך ולצבור ניסיון בעריכת תוכן מרכז "אלפי מדיה" 
לאחר סיום הקורס.

גיל
נוער

מבוגרים

מחירשעותימים

18:00-19:30
20:00-21:30

1300 ש"ח
לקורס

ה'
ה'

20 מפגשים של שעה וחצי כל מפגש
מחשב נייד חובה

מספר המשתתפים מוגבל

לפרטים נוספים: 054-4646159 
tikshoretalfemenashe@gmail.com או במייל
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ביה"ס למוסיקה
ואומנויות הבמה

מהי מוסיקה? 
מוסיקה היא צליל, תצליל וקול, קצב ומנגינה והרמוניה. היא הצירופים 
של צלילים המצטרפים למנגינות. היא סוג של נשימה. גם של נשמה.  

היא "האמנות של המוזות", לפי היוונים.

ביה"ס למוסיקה ואומניות הבמה מציע מגוון חוגים ופעילויות לכל 
הגילאים מכל תחומי המוסיקה השונים.

צוות ביה"ס למוסיקה ואומנויות הבמה

אורלי גרטנברג - רכזת ביה"ס למוזיקה ואומנויות הבמה במרכז קהילתי 
אלפי מנשה, זמרת, מורה לפיתוח קול, מדריכת להקות והרכבים 

מוסיקאליים ומורה למוסיקה 5 יח״ל בתיכון כבר 10 שנים.

איתי בלייברג - במאי ומורה למשחק מול מצלמה ותאטרון. במאי 'אלפי 
צלילים' כבר שנה חמישית. שחקן, במאי ותסריטאי בהצגות רבות 

וסדרות טלוויזיה. 

איתי כאהן - נגן ומורה לתופים, בוגר תלמה ילין, תזמורת צה"ל, בעל 
Royal conservatoire the Hague -תואר ראשון מ

תומר קלינג - מפיק מוזיקלי ומורה לשירה ופיתוח קול. מפיק מוזיקלי 
'אלפי צלילים' כבר שלוש שנים. מורה ומנהל מגמות מוסיקה בבתי ספר 
מקצועיים ולהקות נוער. מלווה מוזיקלית אמנים והפקות רבים וידועים.

 B.Ed.Dance עידן גמליאל- ראש תחום המחול. בעלת תואר ראשון
בסמינר הקיבוצים. כוריאוגרפית ויוצרת.

אילן הגר - בוגר סמינר תלת שנתי להוראת המוסיקה במסלול מוסמך 
בכיר וכן שתי שנות לימוד במחלקה למוסיקולוגיה בבר אילן

רויטל אבו דגה - מנהלת ביה"ס לאומנויות הבמה ולהקת 'אלפי צלילים'.
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שיעורי כלי - מוזיקה

כלי
שיעור תופים

שיעורי כלי קלאסי
פסנתר

אורגניות
גיטרה קלאסית

שיעורי כלי
גיטרה חשמלית

וגיטרה בס

פיתוח קול

שם המורה
איתי כאהן

אילן הגר

אורלי גרטנברג

מחיר
365 ש"ח לחודש
480 ש"ח לחודש

365 ש"ח לחודש
480 ש"ח לחודש
290 ש"ח לחודש

365 ש"ח לחודש
480 ש"ח לחודש

130 ש"ח לשיעור
250 ש"ח לחודש

פרטני / קבוצתי 
פרטני 30 דקות
פרטני 45 דקות

פרטני 30 דקות
פרטני 45 דקות

קבוצתי 45 דקות

פרטני 30 דקות
פרטני 45 דקות

פרטני 50 דקות
קבוצתי 60 דקות
)מינ' 2 תלמידים(

ימים ושעות

בתאום מול המורה

בתאום
מול המורה

ימים ושעות
בתאום מול המורה

ימים ושעות
בתאום מול המורה

ימים ושעות

נלמד לנגן עפ"י תוים, 
טאבלטורה, אקורדים 
וסגנונות ליווי מגוונים.

הנגינה מעודדת 
למצויינות ויוצרת 

אינטראקציה חברתית.
נקיים 2 קונצרטים 

בנוכחות בני משפחה

פיתוח מיומנות השירה 
והפקת הקול, טכניקה 
נכונה, אינטרפטציה 
והגשת שיר, עבודה 

על שירים וביצועם מול 
קהל.

את שיעורי הכלי יעבירו מיטב המורים למוסיקה, מורים מוסמכים ומקצועיים אשר מנגנים ומופיעים בעצמם בהרכבים שונים ובעלי ידע והשכלה נרחבים 
בתחום הנגינה. הלימוד על הכלי יינתן מהרמה הבסיסית ועד רמות מתקדמות ומקצועיות בהתאם לקצב הלמידה. במהלך השנה יתקיים קונצרט אמצע וסוף 

שנה. לימודי הכלי  יימשכו 11 חודשים.

השיעורים יינתנו לפחות אחת לבשבוע )תלוי ברצון ויכולת התלמיד( בחדרי המוסיקה לפי ימים ושעות שייקבעו מול המורה.
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להקות
חולמים להופיע על הבמה?! לשיר, לרקוד ולשחק מול קהל ומצלמה? 
ביה"ס המקצועי לאומנויות הבמה ולהקת "אלפי צלילים", משלב את 

שלושת תחומי הבמה: משחק, שירה וכוריאוגרפיה בהדרכת אנשי 
המקצוע הטובים ביותר. תחוו את עולם הבמה והקולנוע בכל הזוויות 

והתפקידים. תלמדו כיצד להפוך למקצוענים, באווירה משפחתית ומהנה.
הזמרים יקבלו כלים שונים בתחום אומנויות הבמה: עבודה עם הגוף, 

תמיכה, פיתוח קול, עמידה על במה, חימום גופני, נשימה נכונה, דיקציה,  
טכניקה, הגשת שיר, החזקת מיקרופון, עבודה על טקסט, עמידה מול 

קהל וכמובן במהלך השנה ישולבו הופעות באירועים שונים ביישוב 
ומחוצה לו. דרך זו עוזרת לחיזוק הביטחון העצמי, פיתוח השמיעה 

המוסיקלית, השירה והתנועה.
גיל

להקת "ניצנים" כיתות א'-ב'
שירה

משחק
להקת "חצבים" כיתות ג'-ד'

שירה
משחק

מחול - עידן גמליאל
"להקה צעירי צלילים" - כיתות ה'-ו'

שירה
משחק

מחול- עידן גמליאל
להקת "אלפי צלילים" - כיתות ז'-יב'

שירה
משחק

מחול- עידן גמליאל

ימים

א'
ב'

א'
ב'
א'

א' 
ב'
א'

א'
ב'
א'

שעות

 17:00-17:45
 17:00-17:45

18:00-18:45
18:00-18:45
16:30-17:15

16:00-17:00
16:00-17:00
14:45-15:45

18:45-20:15
18:45-20:15
17:15-18:15

360 ש"ח

מחיר

מסלול מוסיקה חצ"ב
מסלול המוסיקה יהיה מורכב מהרכבים מנגנים וזמרים. ההרכבים 
מוצעים לכל נגן או זמר אשר לומדים נגינה ושירה תקופה ורוצים 

להשתלב בהרכב מקצועי עם מנהל מוסיקלי בתחום. כל הרכב יעבוד על 
מגוון רחב של שירים בסגנונות השונים ובצורה זו יכול הנגן/הזמר לרכוש 

עוד ניסיון, ניסיון בימתי וכמובן חוויה גדולה במהלך השנה. ההרכבים 
ישתלבו ויופיעו באירועים וטקסים שונים בביה"ס, ביישוב ומחוץ לו. 

במקביל יקבלו ההרכבים שיעורי תאוריה אחת לשבוע, בהם יקבלו חיזוק 
בסולפז', פיתוח שמיעה, שליטה בקריאת תווים ועוד.

אודישנים יתקיימו בתחילת שנה.

גיל
הרכבי רוק, פופ

ג'אז נגנים + זמרים
כיתות ז'-ט'

תאוריה של המוסיקה
כיתות ז'-ט'

ימים

ג'

טרם 
נקבע

מיקום

בחדר המוסיקה 
והחזרות

220 ש"ח

מחיר

ט.ל.ח

420 ש"ח

470 ש"ח

495 ש"ח

45



אליהו חנגרי
הנדסאי חשמל

054-4792888

חשמלאי ראשי

יעוץ תכנון וביצוע

איתור ותיקון תקלות חשמל

שדרוג והגדלה 
של לוחות חשמל 

ביצוע עבודות חשמל 
לבית ולתעשיה

שרות מקצועי ואמין



הגיל הרך

הקסם של ענתי

עובדת כ-12 שנים עם תחום הגיל הרך ומנחת קבוצות
מפגש איכותי ומקרב בין הורה וילד דרך סיפורים, שירים, דקלומים 

ועבודה בתנועה.
במפגשים נכיר סיפורים קלאסיים לצד תוכן מקורי, נפעל עם אביזרים 

מיוחדים ונעשה כיף חיים.

מדריכה: ענת ברכה

גיל
גיל הליכה עד 3

ימים
א'

שעות
17:10-17:50

מחיר
140 ש"ח

קרווילה בצמוד למתנ"ס

הגיל הרך
"כל מה שלמדתי בחיי, למדתי בארגז החול"

הגיל הרך הוא התקופה הקסומה, המסתורית ומלאת החוויות, בה לומד 
הרך הנולד להכיר את העולם הסובב אותו, מתחיל לברר ולבסס את 
־מקומו בו. תקופה זו הינה קצרה ביחס לאורך חיי אדם, אולם השפע
תה על יתר השנים הינה רבה ומשמעותית ומהווה את אבני היסוד  
בהתפתחות הילד בגיל הרך במגוון תחומים בה בעת לומדים הוריו 

להכיר אותו ואת צרכיו. השקעה נבונה בילדים בגיל זה, ופעילות חוויתית 
עם ההורים והקהילה תהווה בסיס איתן להתפתחותם האישית לחיזוק 

הקהילה כולה... הקהילה שלנו !!!!
"ישנן שתי ירושות יציבות שאנו מעניקים לצאצאנו. האחת היא שורשים, 

השנייה היא כנפיים." )הודינג קרטר ג'וניור( 
הורים יקרים, הבה נעניק  יחד "כנפיים" לילדינו, קחו חלק בפעילויות 

המוצעות, תנו לנו משוב ושתפו אותנו בכל רעיון או משאלה.

מנהלת התחום: מלי סרוסי פאר

ט.ל.ח

47



Mommy's - מאמיז - 
המקום לאמא לתינוק ולמשפחה

'אנחנו מאמינות שכל אחת ואחד יכול להיות מאושר כל מה שצריך זה לחוש 
שייך, מועיל ואהוב"

את בחופשת לידה? או בשנים הראשונות של הילד/ה שלך? את מחפשת 
מקום חם ונעים להיפגש  עם נשים נוספות? מקום שתוכלי להתייעץ וגם 

לצמוח כאישה וגם כאמא?
אנחנו מזמינות אותך למרכז מאמיז שלנו במיוחד בשבילך.

מפגשי בוקר יחד עם הבייבי שלך: הדרכת הנקה, שינה, התפתחות 
מוטורי, חושי וריגשי של התינוק. מדיטציות, עיסוי לתינוק, סדנאות מהנות 
גם בתחום האמהות וגם סתם בשביל הנאה. מפגשים שאתן יכולות לשתף 

וגם להתייעץ.

מפגשי אחה"צ הורה וילד, 1-3 ו-4-5 מפגשי תנועה במרחב, מוזיקה, יצירה 
ועוד.

מפגשי ערב לאמהות עובדות: סדנאות והרצאות.
מפגש פעם בחודש אבא ותינוק.

ענת גוטל - גוטלינה -  אחות מוסמכת יועצת הנקה, 9 שנים 
מדריכת פילאטיס שיקומי, מתמחה בליווי ואימון נשים בהריון ואמהות 

אחרי לידה.
נעמי כספי - מדריכת הורים לתינוקות וגיל הרך. מטפלת בקשיי שינה, 

פרידה מחיתולים, תזונה ותקשורת בגישה מכילה והוליסטית.
יעל וינברגר אנקונה - מטפלת רגשית בתנועה בילדים ומבוגרים. ויסות 

חושי ורגשי, מודעות גופנפש, חשיבה חיובית ותקשורת בונה ומכילה.

 "תיאטרון-טף"
כ-10 הצגות במהלך השנה, המבוססות על תכנים תרבותיים וחוויתיים 

מעולמו של הילד מבית התיאטראות הנחשבים בארץ.
עקבו אחר הפרסומים באתר המרכז הקהילתי.

פעילות בחדר הג'ימבורי ובמשחקיה
פעילות חופשית במתקני הג'ימבורי 

פעמיים בשבוע בימים ב', ד' בשעות 16:45-18:45 
פעילות יצירתית ומשחקים. 

 אחת לחודש תיערך בג'ימבורי פעילות משותפת  הורים וקטנטנים 
המשלבת ריקוד ונגינה בכלים.

סדנאות לגיל הרך  
במהלך השנה נקיים מספר מחזורים של סדנאות הבנויות מ-4 מפגשים, 

כשכל אחת מהן מתחום אחר ומותאמת גיל.
עיקבו אחר הפרסומים.

לגילאי שנה וחצי עד 3 בליווי הורים בקרווילה.

מנוי לסדנאות לגילאי 3-6 )ללא הורים(.
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מעונות התחלה חכמה
רשת "התחלה חכמה" של החברה למתנ"סים באלפי מנשה מונה שני מעונות, 

"ניצנים" בשכונת יובלים ו"ניצני טל" בשכונת גבעת טל. המעונות הינם מעונות 
יום קהילתיים המשמשים מרכז חינוך ותרבות לילדים, להורים ולקהילה כולה. 

מעונות הרשת הינם בפיקוח ובתמיכה של משרד העבודה והרווחה בהתאם 
להנחיות הממשלה.

הדרך החינוכית של המעונות שלנו מחברת את כל השותפים לעשייה החינוכית 
)הורים, ילדים ומחנכות( למען הילד ומימוש הפוטנציאל שלו. בסיס הגישה 

החינוכית של "התחלה חכמה", נמצא במחויבות לאתגר, לעודד ולאפשר לילדים, 
למשפחה ולצוות להביא עצמם לידי ביטוי באופן שישפיע על עיצוב חייהם וחיי 

קהילתם. בהיותם משמעותיים, מחוייבים ושייכים.

מתפקידיו של המעון הוא להקנות ידע, ערכים והרגלי התנהגות, לצד הסתכלות 
מעמיקה על הילד ממקום של אמונה בכוחותיו ויכולותיו. אנו משתדלים לצייד 

את הילד, מידי יום, בכלים אותם הוא צריך על מנת שכל התנסות שלו תהיה 
משמעותית ותתרום לבניית הזהות העצמית והדימוי העצמי שלו. תוכנית 

העבודה במעון מותאמת לצרכיו ההתפתחתיים של כל ילד ובקביעת סדר היום 
אנו מגלים רגישות לקצב האישי של הילדים.

למעונות שלנו צוות מוסמך, מיומן ומקצועי הלומד ומלווה בהדרכה והנחייה 
פדגוגיים מטעם רשת "התחלה חכמה".

המזון במעונות הינו כשר, בשרי, מפוקח ומבוקר על ידי האגודה לבריאות 
הציבור ובפיקוח משרד הבריאות ודיאטנית הרשת. התפריט שלנו מגוון, עשיר, 

בריא ומותאם התפתחותית לילדים.

שעות פעילות המעונות: 7:00-16:00 עם אפשרות לשעת הארכה 

עד 17:00 בתוספת תשלום.
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בכפוף לחוק הצהרונים

צהרוני "צהריים טובים" אלפי מנשה

רשת הצהרונים "צהריים טובים" של החברה למתנ"סים היא ארגון גג 
המאגד בתוכו את מערך הצהרונים הפועלים במסגרת המתנ"סים ברחבי 

הארץ. צהרוני המתנ"ס מלווים ומודרכים ע"י הרשת וזאת על מנת 
להבטיח סביבת פעילות מנוהלת, בטוחה ואיכותית המשלבת תוכן חוויתי 

ומעשיר לילדים בשעות הצהריים.
מטרותינו:

• שיפור איכות העבודה בצהרונים.	
• פיתוח ידע מקצועי לרכזות ולצוותי הצהרונים.	
• פיתוח וטיפוח קשרים עם גורמים שונים בקהילה - הורים, מח' חינוך, 	

צוותי בוקר, וגורמים מחוץ לקהילה - רשויות מקומיות, משרדי 
ממשלה והאקדמיה.

• פיקוח מקצועי בהתאם לחוק הצהרונים ונהלי משרדי הממשלה.	

יתרונות הצהרונים שלנו:
• שעות פעילות הצהרון החל מסיום יום הלימודים ועד השעה 17:00. במבני 	

מסגרות הבוקר.
• הילדים נהנים מצוות קבוע ומיומן.	
• ליווי מקצועי, הדרכה פדגוגית ופיקוח על הצוות ע"י רשת "צהרים טובים".	
• תוכנית פדגוגית שנתית, חודשית ושבועית בהתאם לגיל הילדים.	
• מתן דגש על פעילויות דידקטיות )כולל חומרים והפעלות(.	
• שני חוגי העשרה המועברים ע"י מדריכים מקצועיים.	
• ארוחת צהריים בפיקוח תזונאית, האגודה לבריאות הציבור ובפיקוח משרד 	

הבריאות.
• ימים ארוכים בחופשות כולל תוכניות ייחודיות - סוכות, חנוכה וטרום פסח  	

)כפוף ללוח החופשות( בהתאם לתוכנית ניצנים בחופשות של משרד 
החינוך.

• מענה לימודי לכיתות א'-ב'-ג' ובכלל זה סיוע בהכנת שיעורי בית.	
• הקפדה על ביטחונם ושלומם של הילדים.	

הפעילות בצהרון מאפשרת לילד להתנסות בתחומים שונים כמו אמנות, 
מוסיקה, תנועה ויצירה. במסגרת פעילות זו נכללת גם החצר המשלבת פעילות 

חופשית, פעילות מוטורית וחברתית מובנית.
בתכנית הצהרון: מפגש, ארוחת צהריים מזינה, עבודות יצירה, משחקי חברה, 

משחקי חצר, תנועה, חוגים חיצונים ועוד...

הכרה ע"י משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מאפשרת תמיכה 
כספית לזכאים העומדים בקריטריונים שנקבעו בנוהל המשרד עבור הצהרון.

לפרטים ויצירת קשר: 
tzaharonim@am.matnasim.co.il

מנהלת תחום: קמי דמרי
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בית הנוער 
בית הנוער הוא מרכז קהילתי ומקום מפגש לפעילויות של 

מנהיגות, תרבות ופנאי. 
עקבו אחרינו באינטסגרם והתעדכנו בשעות הפעילות, 

באירועים ובפעילויות. 
noar_productions

צוות בית הנוער עומד לרשותכם וישמח להיות בקשר:
טלפון בית הנוער- 09-789944

עומר אבאי- רכז נוער- 052-5376028
תומר בן מנחם- רכז נוער- 052-5784888

בית הנוער
מנהל תחום הנוער: בר גוטרמן  054-6264333
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מעורבות חברתית לכיתות י'-יא'
מחלקת הנוער מציעה מסגרות התנדבות בתוך היישוב כחלק מתוכנית  

המעורבות החברתית בכיתות י'-יא':

מועצת הנוער 
אתם מנהיגים בנשמה? אכפת לכם מהיישוב? רוצים להוביל את   

פעילות הנוער? מועצת הנוער של אלפי מנשה מחכה לכם. בואו להיות 
חלק מהצוות המוביל של הנוער ביישוב, לקבל החלטות חשובות ולהפיק 

את האירועים והפעילויות לנוער. 

מפגש בן-דורי  
פעילויות עם האוכלוסייה המבוגרת ביישוב

בקבוצה זו נכין ונקיים תוכנית שנתית של פעילויות ומפגשים עם   
האוכלוסייה המבוגרת ביישוב. נכיר את גימלאי היישוב, נשתתף במפגשים 
חווייתיים ומהנים ונלמד שהמשפט "לתת זה לקבל" הוא לא רק קלישאה. 

ספרייה
אם אתם אוהבים ונושמים קריאה וספרות זה המקום בשבילכם. בואו להיות 

חלק מצוות הספרייה ולתרום לפעילותו של מוסד חשוב וחיוני זה. 

התנדבות במסגרת גני הילדים ביישוב
אם יש לכם גישה טובה לילדים, סבלנות ורוחב לב- אתם מוזמנים  

להתנדב בגני הילדים באלפי מנשה. בואו להיות חלק מהצוות החינוכי 
ולפתח מיומנויות חינוכיות שיסייעו לכם בהמשך החיים. * התנדבות זו 

מתאימה לאלו שאינם לומדים בימי שישי. 

אח גדול/ אחות גדולה 
לכל אחד מגיע אח גדול ! בקבוצה זו תקבלו את ההזדמנות להיות דמות 

משמעותית עבור ילד או ילדה ולסייע לאלו שבאמת זקוקים לכך. אם קושי 
של אחרים לא מפחיד אתכם ואתם מוכנים לתת יד לילד או ילדה שחווים 

אתגרים בחייהם, יש לכם הזדמנות מצוינת להרוויח הרבה בחזרה. 

לפרטים נוספים ולהרשמה לקבוצות 
יש לפנות לבר גוטרמן 054-6264333
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הגיל הפעיל  /  אזרחים ותיקים  באלפי מנשהוותיקים ונהנים

תושבי אלפי מנשה הוותיקים הצעירים והצעירים ברוחם.
בימים אלה אנו שוקדים על הרחבת תחום אזרחים ותיקים מתוך 
אמונה והבנה שיש באלפי מנשה אזרחים ותיקים רבים שצורכים 

בשעות הפנאי שלהם תרבות אומנות וספורט. 
אנו רואים חשיבות בפיתוח ויצירת מגוון רחב של פעילויות לתושבים 

שכבר פעילים במסגרות השונות ביישוב ולכאלה שחפצים לקחת 
בהן חלק בעתיד. פעילויות שיאפשרו לכם, חברי ואזרחי הגיל הפעיל 

ליהנות משפע האפשרויות שהיישוב פורש בפניכם.

בתקופה הקרובה נערוך סקר איתור צרכים במטרה לזהות את 
העדפותיכם. נשמח לשיתוף פעולה שלכם. 

לקראת חגי תשרי נפרסם אודות חוגים חדשים ופעילויות נוספות 
בתחומים השונים.

 יש למה חכות.
אתם  מוזמנים לקחת חלק במגוון פעילויות המוצעות לרווחתכם. 

מנהלת תחום: רנה מש נס

בקרוב ניפתח פעילויות נוספות להן חיכיתם: חוג ריקודי עם, 
חוג הנדימן, חדר כושר למוח.

קתדרה - סדרת הרצאת עם מיטב המרצים ועוד .
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מועדון ותיקים ונהנים יותר 
פרשת? הילדים עזבו את הבית? יש לך זמן פנוי? 

זה הזמן הנכון , לבלות, לפגוש חברים, לטייל בארץ, לנפוש  ולשמוע 
הרצאות מעניינות.

והכל נמצא זמין כאן מתחת לאף. 
מועדון "ותיקים ונהנים יותר" שמשכנו בתוך פארק הבנים בצוותא א ' 

מזמין אותך להצטרף!!  
תוכלו ליהנות ממפגשי בוקר מידי יום רביעי בשעה 10:00 עם 

הרצאות של מרצים מקומיים, מרצים אורחים וכיבוד קל 
)תלוי בהנחיות הקורונה(, מטיולים מהנים ברחבי הארץ המותאמים 

לבני הגיל השלישי  ואם אתם ממש בכושר תוכלו להצטרף לטיולים 
ל"אוהבי לכת" ואף להצטרף לשיעורי התעמלות במים המתקיימים  

במועדון הספורט. הכניסה למנויים חופשית -ללא מנוי, בתשלום. 

מעוניינים לקבל פרטים נוספים או להישאר מעודכנים? פנו אלינו:
מנו יערי  0522499137

סמדר קטן 0506583274 
רחל יערי  0528426968 

מועדון "וותיקים ונהנים יותר" יחזור לפעילות לאחר החגים ובהתאם 
להתפתחויות ולהנחיות הקורונה

נשמח לראותכם נהנים 
יחד איתנו.

ט.ל.ח

טיולי אוהבי לכת  - 
אחת לחודש 

קהילה מטיילת 
אחת לחודש

פטנק 
משחקים בימים ג' ה' מוצ"ש  

בשעה 18:00 
במגרשי הפטנק 
מול אולם הפיס. 
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תרבות יהודית

היחידה לתרבות יהודית קיימת ביישוב מזה שלושים שנה.
הפעילויות השונות הן בתחומים שונים ומגוונים ומיועדות לכל 

רבדי האוכלוסייה.
מטרת האגף לתרבות יהודית ביישוב ובכל רחבי הארץ לחשוף את 

כל האוכלוסייה לשורשי העם היהודי, למקורות ולספר הספרים.
הפעילויות מתקיימות לאורך השנה: מעגל השנה, ראשי חודשים, 

ערבי נשים, הרצאות, מפגש עם דמויות מרתקות, סדנאות לילדים 
וטיולים ברחבי ארצנו היפה.

כולם מוזמנים להצטרף ולהשתתף.
מובטחת חוויה מרתקת ומהנה.

מנהלת תחום תרבות וקהילה עדנה בן חור 054-3039600

55ט.ל.ח



קבוצת הבריאות הטובה
בישראל גם באלפי מנשה

בנוסף, לשירותכם מוקדים לרפואה דחופה בשעות הערב ובסופ״ש
ברמת השרון, בנתניה ובפתח תקוה

מרכז מסחרי אלפי מנשה

 מכבי ממשיכה לדאוג לבריאות המשפחה
עם מגוון שירותים

ורופאים מומחים ליד הבית

*4535 יש קופות חולים  ויש מכבי

 רפואת ילדים
 רפואת משפחה

 רפואת נשים
 רפואת עור

 אורתופדיה + ספורט
 דיאטנית

 מרפאת אחיות

 טיפת חלב + ייעוץ הנקה
 שירותי משרד

  מעבדה )כולל גנטיקה ומיקולוגיה(
 עובדת סוציאלית
 קלינאית תקשורת

 מרפאה בעיסוק
 מגוון סדנאות קידום בריאות


